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De route naar aardgasvrij wonen in Noord Deurningen



Agenda

• Achtergrond en update Aardgasvrij Noord Deurningen

• Achtergrond Haalbaarheidsonderzoek

• Wat gaan we doen

• Wat leveren we op

• Wat verwachten we van u

• Hoe blijft u betrokken

• Afsluiting
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• Eenvoudig robuust systeem;

• Stalaanpassingen indien nodig (dagverse mest);

• Inzet  kleine decentrale vergister per agrariër (6x);

• Drogen en H2S verwijdering biogas per vergister;

• 10 km biogasnetwerk;

• Levering  aan 2 bedrijven met een continue gas behoefte;  

• Biogas wordt direct ingezet als aardgasvervanger (Ƞ 85 – 100 %); 
geen dure transitie naar aardgaskwaliteit  noodzakelijk. 

• Vergister centraal in de landbouwkringloop.

Kenmerken Hub 1



Kringlooplandbouw

Visie Energie Coöperatie IJskoud

• Geen versleping van ziektes door mono vergisting op Boerderijschaal;

• Door directe aardgasvervanging bij afnemers hoogste rendement;

• Produceren groen gas mogelijk bij schaalvergroting;

• Reductie methaan  (CH4 = 20 x CO2!!) en ammoniak uitstoot  door stalaanpassingen 
resulteert in dagverse mest en “hogere gecontroleerde” biogas productie en efficiënte 
injectie van digestaat (N) in de bodem;

• Hogere mineralen efficiëntie. Streven is om kunstmest inkoop te minimaliseren. Eerste 
testen zijn hoopgevend (testen: 20 % toename droge stof = minder krachtvoer nodig);

• Beweiding (dieren welzijn maatschappelijke acceptatie);

• Biodiversiteit stimuleren (bloemrijke akkerranden).



Biogasnetwerk Hub 1



Beheerentiteit biogasnetwerk i.o.

Doel: 

• Optimaliseren bedrijfsvoering Hub 1;

• Uitbreiding van het biogasnetwerk



Realisatie Hub 2 (en 3 , 4 en ……….)



Realisatie Hub 3 (en 4 , 5 en ……….)

Potentie: 
• 525 melkveehouders in NOT;
• 70.000.000 m3 biogas/jaar;
• 50.000.000 m3 AEQ/jaar;
• 100 % compensatie

industrieel aardgasverbruik
in heel Twente



Het idee: pilot inzet biogas 



Wat is er nodig……?

• RVO enthousiast maar……

• Eerst een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren voor de kern Noord Deurningen;

• Inzet biogas, groengas of waterstofgas (technisch en financieel);

• Haalbaarheidsonderzoek kan gerealiseerd worden door een financiele bijdrage van:
• Gemeente Dinkelland;

• Interreg;

• Provincie Overijssel;

• Rabobank

• Meervoudig onderhandse aanbesteding uitgevoerd;

• Adviesbureau E-kwadraat gaat onderzoek uitvoeren.



Vragen…….??



Dit is Ekwadraat

Een onafhankelijk adviesbureau voor duurzame 
energie, energiebesparing, transitiemanagement 
en circulaire economie

“Delen, Durven, Doen”



Wie zijn wij?

Milou van Rijn
Analytisch & Creatief

Jan Zuidema
Betrouwbaar & Betrokken

Famke Leeuwe
Energiek & Leergierig



De uitdaging
bestaande gebouwen van het aardgas afkrijgen



Haalbaarheidsonderzoek

In hoeverre zijn biogas of groengas een haalbaar en betaalbaar 
alternatief voor aardgas voor het verwarmen van de woningen 

en utiliteitsgebouwen in Noord Deurningen? 



Wat gaan we doen?

1

2

4

3

Inventarisatie:
Analyse warmtevraag en aanbod op basis van 
openbare data 
Bewonersavond

Technische analyse:
Een voorkeursvariant wordt bepaald op basis van de opgedane 
informatie
De technische en financiële haalbaarheid wordt bepaald

Samen starten (19 oktober 2021):
Stakeholdersessie om de scope te bepalen
Bewonersavond om de bewoners te informeren over het 
project

Eindproduct:
Handvat om tot uitvoering te komen



Biogas
een hernieuwbaar gas geproduceerd uit biomassa (mest)

• Vergisting 

• Methaan (CH4) en kooldioxide (CO2)

• Eigen biogasnetwerk nodig óf hergebruik 

bestaande aardgasnetwerk



Groengas
‘schoongemaakt’ biogas

• Reinigen, drogen en opwerken van biogas

• Kwalitatief exact gelijk aan aardgas

• Methaan (CH4) en koolstofdioxide / stikstofgas

• Toevoegen van geurstof THT (odorant met kenmerkende geur voor aardgas)

• Geschikt voor het huidige (aard)gasnet



Wat merk je ervan in huis?

Biogas Groengas

Nieuwe gasaansluiting / bestaande aardgasnet

Nieuwe/aangepaste cv-ketel die op biogas kan draaien

Vervanging/aanpassing apparatuur die op aardgas werkt

Energiebesparende maatregelen om gasverbruik terug te 
dringen.

Niets! Alles werkt hetzelfde als met aardgas

Energiebesparende maatregelen om 
gasverbruik terug te dringen.



Een duurzamere woning
Stap voor stap

• Het verduurzamen van de woning 
begint bij isolatie

• Het verlagen van de warmtevraag

• Het vergroenen van de 
energiebehoefte



Wat levert het onderzoek op?

• Inzicht in:
– De technische en financiële haalbaarheid

– Inzicht in de kosten en baten van aansluiten op het project

– De  huidige en toekomstige betaalbaarheid van energie

– De verschillen en eigenschapen van de techniek voor biogas / groen gas

– Het wettelijk kader waaraan voldaan moet worden (wet- regelgeving)

– De schaal(baarheid) van het project

– Leveringszekerheid

– Organisatie en contractvormen

• Resulterend in:
– Een concreet actieplan voor de realisatie van een biogas of groen gas systeem



Wat verwachten we van U?

• Input voor ons onderzoek!
– Wat voor maatregelen heeft u al toegepast?

– Wat bent u van plan te gaan doen?

– Wat is uw energieverbruik…

– Etc.

• Commitment
– Wil u meedoen?

– Onder welke voorwaarden?

– > Mentimeter

– > Enquête 



Mentimeter

Website: menti.com 
Code: 6479 2809



Hoe blijft u betrokken?

• Stichting Duurzaam Noord Deurningen deelt de status en resultaten via:
– Social media

– Nieuwsbrief

– Website



De warmtevraag
per woning / gebouw

Inzicht in de warmtevraag om de 
haalbaarheid van de alternatieven te 
toetsen 

Https://forms.gle/2RvchT73YzC2fuKN7



Vragen?


